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Zápis z jednání KAKZŽP ze dne 27.2.2023 
 

 

Přítomni: A. Erber, M. Slanař, M. Polach, J. Linhart, J. Kafka, R. Hrdina, A. Zdráhalová, F. Weisbauer, J. 

Rusňák, K. Kosová, I. Říhová Jarkovská, M. Fuchsa, 

Omluveni:, T. Schwarz (přítomen na bod „různé“ po hlasování), 

Nepřítomni bez omluvy: P. Vavrouš 

Hosté: J. Klčová, M. Míča, R. Slach,   

 

Ověřovatelé zápisu: A. Erber, M. Slanař 

 

(jména uváděná v rámci zápisu jsou bez titulů) 

 

Předseda komise A. Erber přivítal na jednání hosty a členy komise. Následně přednesl návrh programu 

jednání: 

Program jednání: 
1. Údržba Červeňáku na r. 2023 
2. Vyhodnocení projektů programu podpory ekologické výchovy a osvěty 2023  
3. Různé  
 
Hlasování o programu:  
(pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 

 

 

1. Údržba Červeňáku na r. 2023 
 
M. Míča seznámil členy komise s rozsahem zajišťování běžné údržby lokality Červeňák. Oproti r. 2022 se 
rozšíří sekání o lokality č. 20 Třešňovka a č. 19 Doubrava. 
 
 
Návrh usnesení k bodu:  
Přijaté usnesení č. KAKZŽP/5/2023               (pro 10, proti 0 zdrž. 0) 
 
Komise pro adaptaci na klimatické změny a životní prostředí doporučuje Radě města Pardubic zajistit 

údržbu Červeňáku na r. 2023 minimálně v rozsahu dle přílohy zprávy. 

 
 
2. Vyhodnocení projektů programu podpory ekologické výchovy a osvěty 2023 
 
M. Míča a R. Slach seznámili členy komise s počtem předložených projektů v rámci PPEVO 2023. Celkový 
počet přihlášek v řádném termínu podání do 19.2.2023 bylo 23. Z rozpočtu města ve prospěch podpory 
projektů bylo vyčleněno 384,1 tis. Kč. V rámci předložených 26 žádostí žádaly subjekty o podporu ve výši 
827 065 Kč. Celkové vypočítané náklady na realizaci předkládaných projektů pak činí 1 478 625 Kč. 
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V diskusi dále k bodu vystoupili:  
R. Hrdina – požádal o „předvyplnění“ hodnotící tabulky o kritéria:  
- projekt je/ není navazujícím na schválené projekty z předešlých let  
- náklady na projekt tvoří - plně/z části/netvoří účastnický poplatek ekovýchovného centra  
 
M. Polach – možnost doplnění předložených projektů o vyhodnocení z předešlých let, pokud v nich 
rovněž letos zainteresované subjekty žádaly o dotaci. 
 
A. Zdráhalová – z důvodu počtu předložených projektů možnost posunu termínu vyhodnocení projektů 
F. Weisbauer – navrhl, aby OŽP MmP „předvyhodnotilo“ jednotlivé projekty a ve smyslu tohoto návrhu 
by následně komise po diskusi rozhodla.  
J. Klčová – navrhla ponechat proces vyhodnocení jednotlivých projektů plně na členech komise   
 
 
Návrh usnesení k bodu:  
Přijaté usnesení č. KAKZŽP/6/2023               (pro 10, proti 0 zdrž. 0) 
 
Komise schvaluje odevzdání „hodnotící tabulky PPEVO“ v termínu do 6.3.2023, 8:00 hod. k rukám p. 

Slacha OŽP MmP. 

 

Návrh usnesení k bodu:  
Přijaté usnesení č. KAKZŽP/7/2023               (pro 10, proti 0 zdrž. 0) 
 
Termín odevzdání připomínek a návrhů na úpravu Pravidel programu podpory ekologické výchovy a 

osvěty 2024 předložit na OŽP MmP, v termínu do 30.6.2023.  

 
 

3. Různé 
 
R. Hrdina – v rámci pracovní schůzky - vytvoření pracovní skupiny v rámci zadávacího řízení na 
vypracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima.  
 
F. Weisbauer – upozornit ředitele MŠ Kytička, Gebauerova ul., na havarijní stav několika stromů (bříza) 
na školní zahradě. Po konzultaci s odborníkem nutno vybrané stromy pokácet. 
 
 
 
 
 
Příští jednání komise dne 19.4. 2023, dle plánu – schváleného harmonogramu (výjezdní zasedání do 
Záchranné stanice a Ekocentra Pasíčka. 
 

 

 

V Pardubicích, 6.3.2023 

 

Zapsal: R. Slach, tajemník komise   


